Plavecký oddíl TJ Prostějov
Historie oddílu
Prostějovský plavecký oddíl byl založen v roce 1951. Až do roku 1961 byla situace obtížná, protože v
Prostějově nebyl funkční krytý bazén, v kterém by se dalo plavat v zimě. Plavci se tak museli
spolehnout v létě na koupaliště a v zimě na suchou přípravu v tělocvičně. Naštěstí vytrvali a od roku
1962 mohou konečně trénovat i v zimě díky otevření prostějovských městských lázní.
Členská základna se od založení rychle rozrůstala a rostly i nároky na závodní plavce. Současně
přicházely první úspěchy – účasti a medailová umístění na mistrovství republiky ale také na různých
mezinárodních závodech v Itálii, Finsku nebo Jugoslávii. V prostějovském bazénu byl vychován
olympijský reprezentant Petr Adamec, který se zúčastnil Olympijských her v Moskvě v roce 1980.
Kromě závodního plavání fungovala při plaveckém oddílu i plavecká přípravka, sportovní třídy, ale i
výuka plavání pro děti ze základních a mateřských škol v Prostějově. Od roku 1990 do roku 1994 byla
činnost plaveckého oddílu přerušena z důvodu rekonstrukce plaveckého bazénu.
Po obnovení činnosti v roce 1994 začaly brzy přicházet první žákovské i dorostenecké úspěchy:











Monika Obručníková – česká rekordmanka na 3000 metrů volný způsob
Marek Čepa – účastník mezinárodního mistrovství Itálie (dorost), kde obsadil 8. místo a
Mistrovství Evropy juniorů v dálkovém plavání v Seville, kde skončil 17
Jiří Vlček - účastník Mistrovství Evropy juniorů v Linzi a český rekordman dorostu v
disciplíně 200 prsa
Petra Formánková - účastnice Mistrovství Evropy juniorů v Glasgow, rekordmanka 13letých
na trati 200 metrů prsa
Jakub Nezdoba - český juniorský reprezentant, účastník Mistrovství Evropy juniorů 2009
v Praze, mnohonásobný mistr ČR dorostu a mistr ČR seniorů 200M
Ondřej Palatka – český juniorský reprezentant, účastník Mistrovství Evropy juniorů 2009
v Praze a 2011 v Helsinkách, účastník Světové olympiády mládeže 2010 v Singapuru,
mnohonásobný mistr ČR dorostu
Tomáš Bátěk - mistr ČR dorostu 200P
Tereza Mráčková - mistr ČR dorostu 100VZ
Mezi další úspěšné plavce a medailisty mistrovství České republiky vychované v Prostějově
patří Hana Nováková, Markéta Adámková, Jakub Jančík, Václav Slezák, Eliška, Anežka a
Alžběta Kührovy, Tereza Kofroňová

Plavecký oddíl dnes
V současné době prožívá náš oddíl velice úspěšné období. Získáváme umístění na závodech po celé
republice. Máme ve svém středu i několik medailistů a finalistů z Mistrovství ČR a juniorské
reprezentanty ČR. Plavecký oddíl se skládá z oddílu závodního plavání, plavecké přípravky a oddílu
kondičního plavání. Tím je zajištěna možnost sportování mládeže všech věkových i výkonnostních
kategorií. Ve spolupráci s Gymnáziem Jiřího Wolkera a ZŠ Palackého fungují sportovní plavecké třídy.
Od října 2011 jsme rozběhli i kurzy plavání pro dospělé. Členskou základnu tvoří přes 350 aktivních
plavců a dále trenéři a rozhodčí.
I přesto se oddíl potýká s nízkou podporou města, musí šetřit každou korunu a je zcela závislý na
vybraných příspěvcích. Vzhledem k tomu, že finanční náročnost je zejména díky pronájmu bazénu
velmi velká, musí si plavci doplácet značnou částku na svoji sportovní činnost. To způsobuje odliv
talentovaných dětí, protože rodiče nejsou schopni tuto aktivitu svých dětí finančně zvládnout.

Úspěchy plavců v roce 2011

MICHAL TOMEČEK



Zimní mistrovství ČR dorostu 2. místo 50M, 2x4. místo
100M a 50VZ
Účast na letním mistrovství ČR dorostu

JAKUB NEZDOBA




Letní mistrovství ČR seniorů 3. místo 200M, 3. místo
100M
Absolutní vítěz karvinského motýlkářského trojboje
2011
Od září 2011 s nástupem na vysokou školu přestup do
klubu Univerzita Olomouc

LENKA SKOUMALOVÁ





Juniorská reprezentantka ČR
Letní mistrovství ČR st. žactva 2x2. místo 200P a
400PZ, 3.místo 200PZ
Zimní mistrovství ČR st. žactva 5x3. místo
Účast na Olympiádě dětí a mládeže – kvalifikace do
juniorské reprezentace ČR

MICHAELA PETRŽELOVÁ






Juniorská reprezentantka ČR
Letní mistrovství ČR mladšího žactva – 3.místo 100VZ
Zimní mistrovství ČR mladšího žactva – 2.místo 100VZ
Účast na Olympiádě dětí a mládeže – kvalifikace do
juniorské reprezentace ČR
Krajský přebor 13x 1. místo

KATEŘINA PRASKAČOVÁ




Účast na letním a zimním mistrovství ČR žactva
Účast na zimním mistrovství ČR seniorů
Krajský přebor 1x 1. místo, 2x 2. místo

LUKÁŠ ŘEHOŘEK




Zimní pohár ČR desetiletých – 2x1. místo (50P, 100P),
1x2. místo, 2x3.místo
Letní pohár ČR desetiletých - 2x1. místo (50P, 100P)
Jarní a podzimní přebor žactva – 10x1.místo a
1x2.místo

TEREZA MRÁČKOVÁ




Letní mistrovství ČR seniorů třikrát účast ve finále
Absolutní vítězka karvinského motýlkářského trojboje
2011
Přerušení plavecké kariéry kvůli studiu

TEREZA PETRŽELOVÁ





Účast na letním a zimním mistrovství ČR st. žactva
Účast na letním mistrovství ČR dospělých
Účast na Olympiádě dětí a mládeže
Oblastní přebory žactva - 5x1. místo, 4x2.místo,
4x3.místo

ENDY AGALLIU




Letní krajský přebor žactva 1x 1. místo, 5x 2. místo
Zimní krajský přebor žactva 1x 1. místo, 3x 2. místo
Účast na letním a zimním mistrovství ČR žactva

Akce, které pořádáme
Velká cena Prostějova
Od roku 2003 pořádá plavecký oddíl TJ Prostějov závody pro
žákovskou kategorii Velká cena Prostějova. V současné době jde o
velmi kvalitní závody, na kterých jsou velmi často zaplavány nové
české rekordy v žákovských kategoriích. Obsazení Velké ceny je
podobné jako na Mistrovství ČR, protože závodů se účastní kluby z
celé České republiky. V plaveckém světě mají závody dobrou pověst.

O Mokrého Emana
V roce 2011 proběhl první ročník jarních závodů pro nejmladší plavce
O Mokrého Emana, který pravděpodobně založil novou tradici. V roce
2012 se do druhého ročníku přihlásilo téměř 350 plavců z celé
republiky. Závody se setkávají s pozitivním ohlasem zúčastněných,
protože podobných závodů pro nejmladší je v České republice velmi
málo.

24-hodinovka – Plave celá rodina
V dubnu 2012 jsme uspořádali akci pro veřejnost, kde si mohli občané
města zaplavat 100 metrů jakýmkoliv způsobem na čas, nechat si
změřit tlak a puls nebo vyzkoušet potápění s přístrojem. Cílem akce
bylo přiblížit zdravý pohyb také rekreačním plavcům.

Oblastní přebory a Mistrovství republiky žactva
Každoročně pořádáme na prostějovském bazéně závody žactva. Přibližně 4x ročně se sjedou na bazén plavci, trenéři
a rodiče z kraje nebo celé republiky.

Veteraniáda u příležitosti oslavy výročí založení oddílu
U příležitosti Veteraniády se na plaveckém bazéně sešli plavci, kteří
kdysi závodili a také ti, kteří oddíl zakládali. Sportovci, rozřazení do
kategorií si mohli zaplavat vybrané disciplíny. Plavaly se všechny čtyři
plavecké styly a rozhodně bylo na co se dívat. Současní náctiletí plavci,
kteří přišli pomoci s organizací, mohli vidět mnoho svých předchůdců,
kteří svými výkony stále figurují v historických tabulkách a někteří z
nich drží oddílové rekordy. Za skoky do vody a výkony, které veteráni
v sobotu předvedli, by se nemuseli stydět mnozí ze současných
plavců.

Sponzoring, jako jedna z možností financování
Chtěli bychom tímto požádat všechny, kteří by měli zájem podpořit naše mladé plavce, o poskytnutí finanční či
materiální podpory.
Žádáme:






Finanční příspěvek na chod oddílu nebo na konkrétní závody
Příspěvek na nájem bazénu
Zakoupení jednotného oblečení pro nejlepší plavce
Materiální zajištění závodů
Poskytnutí plnění ve formě zboží nebo služeb

Nabízíme:





umístění odkazu Vaší firmy či jména na naše internetové stránky www.swimm-pv.cz
umístění reklamní tabule na bazéně při akcích organizovaných PoPro
umístění reklamy na nástěnkách PoPro v prostorách bazénu
umístění loga na Vámi zakoupené jednotné oblečení pro naše plavce (teplákové soupravy, trička, mikiny)

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na níže uvedených kontaktech, nebo přímo na bazéně v době tréninků.
Předem děkujeme a pevně doufáme, že nezůstanete k naší žádosti lhostejní.
Kontakt
Petr Adamec
ada600606@seznam.cz
606 752 438

